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اللياقة الذهنية واالبداع في التفكير واألداء

مقدمة:
بدأ االهتمام باللياقة الذهنية، بعد ما ثبت بشكل علمي وعملي العالقة القوية بين اللياقة الذهنية واألداء البشري، من خالل األبحاث التي قامت بها جامعة هارفارد بالتعاون مع معهد 
ماساشوتيس للتكنولوجيا MIT، بعد أن خصصت الجامعة قسماً خاصاً باسم )قسم علوم اإلدراك( والذي تفرع عنه فيما بعد قسم خاص بـ )تقنيات األداء البشري( والذي يقيس 

ويستفيد من سيطرة العقل على الجسم باإلضافة إلى تعظيم مساحة العقل المستعمل في السيطرة على الجسم حتى نصل باألداء البشري إلى ذروته وتميزه .

أهداف البرنامج:
هيدف الربناجم التدريىب التعرف عىل:

	yمفهوم اللياقة الذهنية

	yأهمية واستخدامات اللياقة الذهنية

	yأدوات اللياقة الذهنية

	y مهارات اللياقة الذهنية

	yالعادات العشر لتدمير اللياقة الذهنية

	yمفهوم وأهمية الخريطة الذهنية

	yمجاالت استخدام اللياقة الذهنية

	yالذكاء العاطفى وتنمية اللياقة الذهنية

	y كيفية تحويل الذهن إلى مسجل عقلى قادر على استيعاب الكلمات وسماعها وقراءتها

	yكيفية القفز إلى الحلول المنطقية للمشاكل

	yاالرتقاء بالقدرات اإلبداعية من خالل برمجة وحدة التفكير

	yالتركيز وعالقته باللياقة الذهنية

	yتدريبات االدراك البصرى وأثرها على المخ البشرى

	y التدريب على لغة الجسد

	yمهارات حل المشكالت

	yمهارات التفكير اإلبداعى

	yمواصفات المورد البشرى المبدع

	yإدارة المواهب 

	yزيادة التركيز

	yصور اللياقة الذهنية

	yاألبعاد المختلفة للياقة الذهنية

	yالمتطلبات األساسية الواجب اكتسابها لتنمية اللياقة الذهنية

	yكيفية جذب الموارد البشرية المبدعة

	yمعوقات اإلبداع والحلول

	yإدارة وتقويم األداء الوظيفى

	yالخطوات العلمية للتفكير المنطقى السليم

	yاالسلوب المثالى الستغالل القدرات الذهنية الكامنة

	yاالسلوب المثالى الستعادة ذاكرة الخبرات والمعلومات التى انتقلت إلى حيز النسيان

	yالبرمجة اللغوية العصبية

	yالذكاء اإلبداعى

	yطرق التفكير اإلبداعى

          المحتويات الرئيسية:
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اللياقة الذهنية واالبداع في التفكير واألداء

          المحتويات الرئيسية:

اللياقة الذهنية واإلبداع ) المفهوم واألهمية واألدوات والمجاالت (:

	yمفهوم اللياقة الذهنية
	yأهمية واستخدامات اللياقة الذهنية
	yأدوات اللياقة الذهنية
	yمهارات اللياقة الذهنية
	yالعادات العشر لتدمير اللياقة الذهنية
	yمجاالت استخدام اللياقة الذهنية
	y كيفية تحويل الذهن إلى مسجل عقلى قادر على استيعاب الكلمات وسماعها

وقراءتها 

الرتكزي وعالقته باللياقة الذهنية:

	y كيفية تحويل الذهن إلى مسجل عقلى قادر على استيعاب الكلمات وسماعها
وقراءتها 

	yكيفية القفز إلى الحلول المنطقية للمشاكل
	yاالرتقاء بالقدرات اإلبداعية من خالل برمجة وحدة التفكير
	yالتركيزوعالقته باللياقة الذهنية
	yتدريبات االدراك البصرى وأثرها على المخ البشرى
	yالتدريب على لغة الجسد

الذكاء العاطفى وتنمية اللياقة الذهنية:

	yمفهوم الذكاء العاطفى
	yعالقة الذكاء العاطفى باللياقة الذهنية
	yالذكاء العاطفى للقيادات
	yكيفية القفز إلى الحلول المنطقية للمشاكل
	yاالرتقاء بالقدرات اإلبداعية من خالل برمجة وحدة التفكير
	yمهارات حل المشكالت
	yكيف يمكن تنمية اللياقة الذهنية
	yمواصفات المورد البشرى المبدع
	yإدارة المواهب 

األبعاد المختلفة للياقة الذهنية:

	yالمتطلبات األساسية الواجب اكتسابها لتنمية اللياقة الذهنية

	yكيفية جذب الموارد البشرية المبدعة

	yالخطوات العلمية للتفكير المنطقى السليم

	yاالسلوب المثالى الستغالل القدرات الذهنية الكامنة

	y االسلوب المثالى الستعادة ذاكرة الخبرات والمعلومات التى انتقلت إلى حيز

النسيان

	yالبرمجة اللغوية العصبية

اإلبداع والتفكري واألداء:

	yمعوقات اإلبداع والحلول

	yإدارة وتقويم األداء الوظيفى

	yالخطوات العلمية للتفكير المنطقى السليم

	yالذكاء اإلبداعى

	yطرق التفكير اإلبداعى



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

	y.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	y00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	yيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)اللياقة الذهنية واالبداع في التفكير واألداء ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


